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KOLOR A K A DÉ M I A

ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS
„Keresztény és iszlám 

kulturális konfliktusok” 

címmel kezdődött az idei 

év első Kolorakadémia 

É s z a k- M a g y a r o r s z á g i 

Szenior Szabadegyete-

me. A 2017-2018-as tan-

év második félévének nyi-

tó előadását február 8-án 

Kazincbarcikán, a Mezey 

István Művészeti Köz-

pontban tartották meg.

A rendezvényen Klimon 

István, Kazincbarcika al-

polgármestere köszön-

tötte a megjelenteket, aki 

beszédében hangsúlyoz-

ta, hogy egyre nagyobb az 

érdeklődés a képzés iránt, 

valamint fontosnak tartja a 

tanulást időskorban is.

Ezután Papp Mónika, a 

Szikra Alapítvány elnöke 

köszöntötte a második fél-

évben regisztrált csaknem 

130 főt.

Az előadás-sorozat a Mis-

kolci Egyetem, Bölcsé-

szettudományi Kar, Nyelv 

és Kommunikáció Kutató-

csoport, a Harmadik Kor 

Egyeteme Miskolc Köz-

hasznú Alapítvány és a 

Szikra Alapítvány kezde-

ményezésére, Kazincbar-

cika Város Önkormány-

zatának támogatásával 

indult útjára 2016. év vé-

gén.

A második félév első 

előadója dr. Utry Attila 

volt, aki a „Kultúrák harca 

és együttműködése: me-

nekülés és/vagy hittérí-

tés? Keresztény és iszlám 

kulturális konfliktusok” 

témakörébe vezette be 

hallgatóságát.

Az előadás-sorozat célja 

az életen át tartó tanulás 

biztosítása az észak-ma-

gyarországi régióban, a 

társadalom egyik legfon-

tosabb erőforrásának, a 

tudásnak az átadása nem-

csak idős emberek, hanem 

bármely generáció részére.

A második félév programjai 

között dr. habil. Dobos Csil-

la egyetemi docens,inté-

zetigazgató a szavak ere-

jéről, dr. Mélypataki Gábor, 

szintén a Miskolci Egye-

temről a fogyasztóvéde-

lem időskorban témájáról, 

és nem utolsó sorban dr. 

Korányi Mariann jogász, jó-

gaoktató, az „Erő, csend, 

harmónia – Gondolatok és 

tapasztalatok az 55 év fe-

letti egészséges életmód-

ról” tart majd előadást.

Michelle Knudsen bájos tör-

ténetére alapozva tartottak 

játékos könyvtárhasznála-

ti órát Sajószentpéteren, a 

Lévay József Városi Könyv-

tár munkatársai a Hunyadi 

Mátyás Tagiskola másodi-

kosainak. De hogyan kerül az 

oroszlán a könyvtárba? Ter-

mészetesen úgy, hogy be-

tér. Ám Miss Merriweather, a 

könyvtár igazgatója nagyon 

szigorúan veszi a szabályo-

kat. Például tilos szaladgálni 

a könyvtárban, és csöndben 

kell lenni. A kérdés, mit te-

gyenek? Az illusztrációkkal 

bőven ellátott meséből ki-

derül a válasz. A gyerekek 

játékos formában ismer-

hetik meg az illemszabá-

lyokat. A könyvtáros nénik 

megmutatták a kicsiknek 

a beiratkozás, a kölcsön-

zés folyamatát, majd tövi-

ről-hegyire megbeszélték 

milyen viselkedési szabá-

lyokat kell betartani annak, 

aki igénybe szeretné venni 

a szolgáltatást. Egy plüsso-

roszlán-hátizsák segítsé-

gével pedig tudatosították 

a gyerekekben az elhang-

zottakat. Repül az oroszlán 

– akinél landolt, bele kellett 

tennie egy-egy helyes vá-

laszt. Ezt követően elolvas-

ták a mesét és válaszoltak 

a feltett kérdésekre. Végül 

taumatróp (bűvös korong) 

játék készítésével megko-

ronázták az oroszlánt.

OROSZLÁN A KÖNYVTÁRBAN
TÉ RSÉG

VÉGRE MEGÉRKEZETT AZ 
IGAZI TÉL BÁNKÚTRA
É s z a k- M a g y a r o r s z á g 

egyik legszebb részén, a 

Bükki Nemzeti Parkban 

fekszik Bánkút síterepe. 

Tengerszint feletti magas-

sága 800-970 m. Nyolc 

lesiklópályán, négy húzó 

és négy tolókaros sífelvo-

nó, illetve hótaposó gépek 

biztosítják a kiváló síelé-

si lehetőségeket. A nehéz, 

közepes, valamint a tanu-

lópálya között válogathat 

ki-ki tudásának megfe-

lelően. A havas sporthoz 

most kedvet kapók elzárt 

pályán ingyenes bébilift 

segítségével sajátíthat-

ják el a síelés alapjait. A 

szánkózók az elkülönített 

szánkópályát használhat-

ják. A sífutók, illetve sí-

túrázók számára Bánkút 

közvetlen szomszédsá-

gában kiváló túrázási út-

vonalak vannak, - például 

Nagymező – ám a hóvi-

szonyokról érdemes elő-

re tájékozódni. A sícent-

rum gépkocsival a Miskolc 

- Lillafüred - Szentlélek 

- Bánkút útvonalon kö-

zelíthető meg. A sípályán 

síoktatást is biztosítanak. 

Négy oktató instruálása 

mellett kezdő és haladó 

csoportokkal foglalkoz-

nak. Az érdeklődők külön-

böző oktatási csomagok 

közül választhatnak, me-

lyek az esetek többségé-

ben magában foglalják a 

felszerelést és a felvonó 

árát. 

Azoknak, akik több na-

pot szeretnének eltölte-

ni a hegyekben, ajánljuk a 

Bánkúti Síklub Turistahá-

zát, mely a sípálya közvet-

len közelében található. 

Február második hétvégé-

jén nagyon jó körülmények 

fogadták a Bánkútra láto-

gató turistákat, síelőket  

snowboardosokat egya-

ránt. Az időjárás-előrejel-

zések alapján az eddigi-

eknél is jobb körülmények 

lesznek, a hét elejétől csü-

törtökkel bezárólag körül-

belül 20 cm friss hóréteg 

várható. Péntektől már fé-

lig felhős, félig napsütéses 

idő lesz, de mindenképpen 

kedvező feltételekre szá-

míthatnak a sportolni vá-

gyók. A frissen lehullott 

hómennyiséget csütör-

tökön este, illetve péntek 

reggel nyitás előtt meg-

tapossák, ez éjszaka át-

fagy, lehűl, és reggelre egy 

csodálatos pálya fogadja a 

látogatókat. Ami szintén 

biztos, hogy a síterepen a 

B, C, D jelű felvonók fognak 

működni, valamint az ösz-

szes sípálya a 3-as kivéte-

lével. A 7-es tanuló sípálya 

és a szánkópálya, amelyek 

rendelkeznek felvonóval 

szintén üzemelnek. 

A szánkófelvonó már pén-

teken működni fog. Kü-

lön érdekesség, hogy az 

alapüzemidő délelőtt 9 

órától 16.00 óráig tart, ám 

az időjárási viszonyokhoz 

igazodva 17.00 óráig tolják 

ki a felvonók üzemidejét. 

Pénteken és szombaton 

hosszabbított nyitvatar-

tással várják a kikapcso-

lódni vágyókat, vasárnap 

pedig 16.00 órakor zárják 

a felvonókat – tájékoz-

tatott a körülményekről 

Nagy Norbert, a Bánkúti 

Síklub szóvivője.

EGY FALAT AZ 
EGÉSZSÉGÉRT

A Kurityánért Alapítvány a Menő menzák az iskolában - 

Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő progra-

mok a kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskolában című 

pályázaton 19 453 447 Ft támogatást nyert, melynek 

megvalósulási ideje 2018. január 1. és 2019. június 30. 

közé tehető. A tervezett projekt kapcsolódik az egész-

séges Magyarország (2014-2020) Egészségügyi Ágazati 

Stratégia célkitűzéseihez:

• a születéskor várható élettartam növelése,

• a születéskor várható, egészségben eltöltött életévek 

növelése,

• a izikai és mentális egészség egyéni és társadalmi ér-

tékének növelése,

• az egészségtudatos magatartás elősegítése, az egyéni 

felelősségvállalás ösztönzése,

• a területi egészség-egyenlőtlenségek és a születéskor 

várható élettartamban mutatkozó különbségek csök-

kentése. 

A program célja, hogy kiküszöbölje mindazokat a ténye-

zőket és rossz étkezési szokásokat, melyek az egész-

ségtelen táplálkozással összefüggésben hozzájárulhat-

nak a krónikus betegségek kialakulásához. A minőségi 

élet javításához elengedhetetlen, hogy a gyermekekben 

már kora pubertás kortól tudatosítsák, mit tehetnek a he-

lyes életvitel kialakítása érdekében. Mivel a Kossuth Lajos 

Általános Iskola diákjai közül is sokan küzdenek túlsúly-

lyal, illetve sokaknál magas a táplálkozással összefüggő 

betegségek kialakulásának esélye, különösen fontos a 

tágabb értelemben vett egészséges életmód népsze-

rűsítése, terjesztése. Az elfogyasztott ételek mennyi-

sége és minősége, a megfelelő testmozgás nemcsak 

az aktuális egészségi állapotot határozza meg, hanem 

kihat a későbbi életszakaszokra is. A gyermekkori minta 

határozza meg táplálkozási szokásainkat, ezért a helyes 

táplálkozás alapjait minél korábbi életkorban el kell kez-

deni kialakítani. Ehhez azonban nem elegendő a pedagó-

gusok és a szakemberek hathatós jelenléte, mérvadó a 

szülői példa és motiváció. A siker érdekében legalább 100 

diákot és 100 szülőt kívánnak bevonni a projektbe, azzal 

a céllal, hogy minden családtag részt vegyen a program-

napokon, tanácsadásokon. Ismeretterjesztő és szemlé-

letformáló napokat tartanak, ahol mind elméletben, mind 

gyakorlatban megismerkedhetnek a szülők és a diákok 

az egészséges táplálkozás alapjaival, az ételek tápanyag-

tartalmával, a táplálkozással összefüggő betegségekkel, 

az egészséges, olcsó, egyszerű, mégis inom ételek el-

készítésével, a konyhai higiéniai szabályok betartásával. 

Az interaktív előadások, fórumok, főzőversenyek segítik, 

hogy jobban rögzüljön a szükséges tudás.

Az iskolában a tankonyha kialakításával lehetővé válik, 

hogy a diákok gyakorlati ismereteket szerezzenek az 

egészséges ételek elkészítésében. Az ebédlő eszközfej-

lesztése és a 2 italadagoló automata beszerzése révén 

javulni fog a tanulók étkezési kultúrája és körülményei. 

A pályázat részét képezi egy tankert létrehozása, ahol 

megismerkedhetnek az egészséges zöldségek, gyümöl-

csök, fűszerek termesztésével. Ezen kívül plakáttervező 

versenyt szerveznek, mely játékos formában rögzíti az 

újonnan megszerzett ismereteket.Illusztráció

A SZENIOROK SZERETIK  
A SZABADEGYETEMET

Az Észak-Magyarorszá-

gi Szenior Szabadegye-

tem szervezői egy úgy-

nevezett elégedettségi 

mérést készítettek a 

résztvevők között. A 

visszajelzéseket önki-

töltős kérdőívek formá-

jában a 2017/18 tanév I. 

félévének 5., záró előa-

dásán várták az alapít-

vány munkatársai.

A kérdőíveket több mint 

hatvanan töltötték ki, a 

kérdésekre a válaszokat 

1-től 10-es skálán ad-

hatták meg a résztve-

vők, a számok emelkedő 

sorrendje az elégedett-

ség mértékének növe-

kedését jelezte.

A kérdőívben az oktató-

kat, a képzéshez biztosí-

tott segédanyagok szín-

vonalát, a szervezőknek 

a képzés lebonyolításával 

összefüggő tevékeny-

ségét, illetve a képzés 

árát lehetett értékelni. 

A leadott értékelése-

ket összesítve átlagosan 

9-esnél nem volt kisebb 

eredmény. 

Az értékelés kapcsán 

Papp Mónika elmondta, 

hogy szép az eredmény, 

de ezt még tovább lehet 

és kell is fokozni, valamint 

megköszönte Kazincbar-

cika Város Önkormányza-

tának a program támoga-

tását.

Hamarosan kezdődik a ka-

zincbarcikai önkormányzat 

támogatásából megvaló-

suló egész éves program-

sorozat, melyben hetente 

legalább tíz ingyenes sport-

foglalkozás várja a mozogni 

vágyókat a csecsemőktől a 

szépkorúakig. A különbö-

ző óratípusok mindegyikén 

szakképzett oktatók bizto-

sítják, hogy minden korosz-

tály megtalálja a kedvére 

való mozgásformát. Az első 

héten Cselei Béláné hétfőn 

és szerdán a vízitorna jó-

tékony hatásaival ismer-

teti meg az érdeklődőket, 

kedden pedig Szegediné 

Aleva Andrea a kismamákat 

tornáztatja meg az Egressy 

klubtermében. A szakértők 

elmondták, hogy az álta-

luk ajánlott foglalkozásokat 

miért és kiknek ajánlják.

– A vízben végzett torna 

nemcsak a testre, de az 

idegrendszerre is rendkívül 

jó hatással van. A legtöbb 

reumatológiai megbete-

gedéssel küzdő embernek 

sokszor minden mozdu-

lat fájdalommal járhat. A 

szárazföldön a gravitáció, 

a medencében elsősorban 

a víz ellenállása hat a testre. 

A víz leveszi a súlyt a fáj-

dalmas ízületekről, s ennek 

köszönhetően úgy készteti 

komoly erőfeszítésre az iz-

mokat, hogy közben teher-

mentesíti az ízületeket. A 

befeszült izmok, a becsí-

pődött idegek kimozgatása 

miatt az idegpályák is fel-

szabadulhatnak – sorolta 

a vízitorna előnyeit Cselei 

Béláné Kati.

– Nagyon jó kezdeménye-

zésnek tartom, hogy az 

önkormányzat jóvoltából 

ingyenesen próbálhatják 

ki a különböző testedzé-

si formákat az emberek, 

hiszen nem mindenki tud 

pénzt fordítani arra, hogy 

bérletet vagy napijegyet 

váltson egy-egy foglalko-

zásra, vagy edzésre. Ezzel 

a lehetőséggel élve min-

denki kiválaszthatja a szá-

mára megfelelő mozgást, 

és azt az egész éves prog-

ramnak köszönhetően fo-

lyamatosan gyakorolhat-

ja, ezzel hatalmas lépést 

téve az egészségesebb 

életmód felé. 

Már most rendkívül sokan 

jelezték részvételi szán-

dékukat a különleges vízi 

foglalkozásra, amely azok-

nak is kiváló testedzési le-

hetőség, akik eddig nem 

sportoltak.

– A kismamák bár más ál-

lapotban vannak, de emi-

att nem kell lemondaniuk 

a testmozgásról. A terhes-

ség időszakában megvál-

tozik a test súlypontja, a 

hormonok hatására meg-

nyúlnak a szalagok. A ki-

fejezetten nekik kialakított 

tornával azokat az izmokat 

erősítjük, melyek támogat-

ják a szalagok munkáját, az 

egyensúly kialakítását, va-

lamint a könnyebb szülést. 

Segítünk abban, hogy itt 

kismamák legyenek – biz-

tatja a kismamákat a torná-

ra Szegediné Aleva Andrea.

Véleménye szerint a moz-

gással rengeteg betegség 

megelőzhető. A szakem-

ber szerint is kihagyhatat-

lan lehetőség, hogy egész 

évben ingyenesek a prog-

ramok.

– Mivel minden korosztály 

részt vehet a foglalkozá-

sokon, így pozitív példát 

mutathatnak egymásnak 

szülők és gyerekek egya-

ránt. Úgy gondolom hosszú 

távon pozitív irányba fogja 

mozdítani a lakosságot ez a 

kezdeményezés – hangsú-

lyozta Andrea.

Órarend a 12. oldalon ta-

lálható. További részletek 

a kolorline.hu, a kolorcity.

hu és a barcikaart.hu ol-

dalakon olvashatnak az ér-

deklődők.

EGY KICSI MOZGÁS MINDENKINEK KELL
FITT BA RC I K A! 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com
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AZ ÉV LEG KOC K Á BB K IÁ LLÍTÁSA

MARATONI LEGÓPARTI

Az Újkazinci Programszigeten találkoztunk először P. Dányi Gabriellával. Mesélte, ki-

állításra készül. A megnyitón a magabiztos, a vendégekkel kedvesen csevegő, élet-

vidám egyénisége lebilincselt. Beszélgetésünket néhány nappal később folytattuk. A 

Kazincbarcikán élő és alkotó költő-festőművész szívesen osztotta meg legbensőbb 

gondolatait. 

– Megható, milyen szere-

tettel beszél a városról. Itt 

született?

– Nem, Miskolcon szü-

lettem, egyéves voltam, 

amikor a szüleimmel a 

Szuha-völgyi kis faluba, 

Kurityánba költöztünk. 

Meghatározóak voltak az 

ott töltött évek, szeretet-

tel emlékszem vissza, de a 

felnőtté válás már Kazinc-

barcikán ért. A férjemmel 

a városban alapítottunk 

családot, itt éljük a min-

dennapjainkat. 

– Önt Kazincbarcikán nem 

csupán a festészettel azo-

nosítják, számtalan vers 

szerzője is. Munka és csa-

lád mellett nyilván nem 

volt könnyű. Mióta alkot?

– Az érdeklődés már 

gyermekkoromban meg-

volt, az alkotás szele 

nagyjából 9-10 éves ko-

romban érintett meg. Fel-

sős tanulóként különböző 

pályázatokon, képzőmű-

vészeti délutánokon vet-

tem részt és sokáig úgy 

véltem, a művészet lesz 

az én utam. Aztán a sors 

másként írta az életem. A 

család és a hétköznapok 

rutinja mellett bizony hát-

térbe szorult ez a pálya. 

Olykor-olykor megfogott 

egy gondolat, azt papírra 

vetettem, de csak az író-

asztalióknak. A szép irán-

ti igényemet horgolással, 

kis terítők hímzésével, tá-

nyérfestéssel elégítettem 

ki. Sokáig otthon dolgoz-

tam, saját tervezésű ru-

hákat varrtam. Volt olyan 

periódusa az életemnek, 

mikor kihalt belőlem min-

den gyermeki játékosság. 

De egyvalamit mégis kö-

szönhetek ennek az idő-

szaknak, még pedig ön-

magam újjászületését. 

– Mikor vett újra ecsetet, 

illetve tollat a kezébe?

– Kétezer-nyolc karácso-

nyán valami felszakadt 

bennem. Addig kerestem 

a kisebbik fiam holmi-

jai közt, míg találtam víz-

festéket és ecsetet. Egy 

bonbonos doboz tetejére 

festettem az első képem. 

Mai napig megvan, sosem 

viszem kiállításra, ez az én 

lelkem felszabadításáról 

szól. Aztán 2009-ben azt 

a megtisztelő felkérést 

kaptam Devecsery Lász-

ló költőtől, hogy az éppen 

akkor megjelenésre váró, 

„Időmalom” című jubile-

umi kötetét illusztráljam. 

Hatvan vers illusztrációját, 

valamint a borító manda-

láját készítettem el.  Ami 

a költészetet illeti 2011-

ben éreztem, hogy ki kell 

írnom magamból azt a sok 

mondanivalót, ami túl-

csordul bennem. 

– Milyen verseket ír? 

– Főként a gyerekversek 

dominálnak, de vannak 

hazaias jellegű verseim és 

szerelmes költeményeim 

is. A legtöbb versben ben-

ne van a saját személyisé-

gem. A szerelmes versek 

egy része is rólam szól, bár 

a többségük egy nagyon 

bátor, erős lelkű asszony 

története rímekbe szed-

ve. Prózából szintén van-

nak kész könyveim, csak 

még egy kiadó sem ko-

pogott be hozzám, de van 

egy vígjáték, amit nagyon 

szeretnék kiadni.

– Színpadra lehetne vinni?

– Inkább ilmre, mert sok 

állat van benne. Minden-

kinek nagyon tetszett, aki 

olvasta, már csak azért is, 

mert egy-két szereplő-

re ráismertek. Most egy 

könyvön dolgozom, még 

nincs kész, az viszont kife-

jezetten romantikus lesz. 

– Hatással vannak Önre 

az emberek?

– Természetesen. A dur-

vaság és a finomság is. 

Belebetegszem, ha olyan 

ember társaságában va-

gyok, akit csak az anyagi 

dolgok érdekelnek, a lélek 

nem.

– Milyen stílust képvisel a 

festészetben?

– Nagyon sajátos elkép-

zeléseim vannak. Legin-

kább érzeteket, érzelme-

ket festek, nagyon ritkán 

képiesítek le úgy, hogy 

fényképszerű ábrázolás 

legyen. Példának okáért a 

meztelen testen nem áb-

rázolom a nemet, mert a 

kiszolgáltatottságot nem 

lehet nemi jelleghez kötni, 

az egyedi emóció. 

– Művészként miként volt 

alkalma bemutatkozni?

– Verseim 2012-től jelen-

tek meg az Irodalmi Rádió 

antológiában, a Montázs-

magazin antológiában, a 

MAIT antológiában, a Gold 

Pen antológiában, az Aján-

dék Kazincbarcikának vá-

rosi antológiában, és a 

Kláris Irodalmi-kulturális 

folyóiratban. Kazincbarci-

kán többször volt kiállítá-

som az Egressy Béni Mű-

velődési Központban és 

a Gyermekek Háza-Kéz-

művesházban, majd 2015-

ben az egykori iskolámban, 

Kurityánban mutatkoz-

hattam be írásaimmal és 

számos festményemmel. 

Kétezer-tizennégy de-

cemberében jelent meg az 

első önálló verseskötetem, 

a „Béka lesz az ebihalból” 

címen, ami főleg gyermek-

verseket tartalmaz, saját 

festményeim mellett di-

ákok is illusztrálták ked-

ves graikákkal. Egy évre 

rá készült el következő 

könyvem, a „Láng fellob-

ban” címmel. Ez a komo-

lyabb válogatás, amelyben 

gyermekkori versikéimtől 

kezdve, egészen napjaink 

rímekbe kívánkozó, lelkem 

visszhangjait gyűjtöttem 

egybe. 

„LELKEM VISSZHANGJAIT 
GYŰJTÖM EGYBE”

I NTE R J Ú

„A beszéd képiesítése elsősorban a betű, ám ha a 

betűk következtében megnyílik a lélek és képzelet, 

amitől színek szöknek a vászonra az, az érzelmek 

magasabb szintre emelését segíti elő.”

Csaknem háromszáz egyedi alkotás, interaktív eszközök és háromféle játszóház, 

a téma pedig minden esetben a LEGO – néhány szóval így lehetne leírni a Kockaba-

rátok különleges tárlatát, mely február 13-a és 16-a között tekinthető meg a Mezey 

István Művészeti Központban.  

– Kétéves korom óta le-

gózom, ekkor kezdődött 

az őrület és mai napig 

sem sikerült kinőni belőle, 

innen jutottunk el az egy-

re komolyabb építmé-

nyekig, sőt ezek bemu-

tatásáig a nagyközönség 

számára – mondta 

érdeklődésünkre 

Suszter Zoltán, a 

Kockabarátok 

c s a p a t á n a k 

egyik veze-

tője, a tárlat 

bemutatása 

közben.

K i e m e l t e , 

hogy év ti-

zedek hosszú 

munkája kel-

lett ahhoz, hogy 

a kiállított tárgyak 

elkészüljenek és meg-

szervezzék az interaktív 

kiállításukat. 

– Sok témát igyekez-

tünk elhozni: kalózhajó-

kat, vonatokat, élethű, 

működőképes munka-

gépeket és nem utolsó 

sorban az Eiffel-torony 

mását is meg lehet tekin-

teni, de nem maradha-

tott ki természetesen az 

egyik örökkedvenc-téma, 

a Star Wars sem – rész-

letezte alkalmi idegenve-

zetőnk, hozzátéve, hogy 

m ű köd ő eszközöket: 

egy kikötői darut és egy 

pneumatikus asztalt is ki-

próbálhatott bárki.

Mint mondta, nagy öröm 

volt számukra, hogy a kü-

lönleges tárlat sok kis és 

nagy „kocka” érdeklő-

dését felkeltette, hiszen 

az előzetes regisztráció 

alapján több mint 2000 

érdeklődőt várnak a ki-

állítás négy napja alatt a 

Mezey-házba. –Mi akkor 

vagyunk elégedettek, 

ha látjuk a gyerekek 

szemében a csillogást, 

ahogy belépnek hozzánk. 

Ez egy kicsit ugyan elhal-

ványul, mikor meglátják a 

kordonokat bizonyos ál-

talunk épített alkotások 

előtt, viszont az interaktív 

eszközökkel és játszóhá-

zainkkal mindig kárpótol-

juk őket – részletezte. 

Nem volt ez másképp Ka-

zincbarcikán sem, a há-

rom játszóházban már az 

első napon is rengetegen 

é p í t e t t é k 

meg saját alkotásaikat 

klasszikus, vagy éppen 

DUPLO LEGÓ-ból. 

Kíváncsiak voltunk arra 

is, mi a tárlat egyik alko-

tójának az abszolút ked-

vence, már, ha a népsze-

rű kis építőkockákról 

van szó.  „Csak 

szét kell nézni!” 

– hangzott a 

válasz.

– Komoly-

ra fo rd í t-

v a ,  v i l á g 

é l e t e m b e n 

s z e r e t t e m 

a munkagé-

peket, teher-

autókat, mar-

kológépeket. Már 

kiskoromban is ilye-

neket építettem, akkor 

még csak a hagyományos 

LEGO-ból. Mára ez annyit 

változott, hogy gyakor-

latilag működő gépeket 

modellezek le egy az egy-

ben, viszont ma már nem 

elég az, hogy hasonlítson 

rá, funkcionálnia is kell 

úgy, ahogy az eredetinek 

– zárta Suszter Zoltán.

„LEGO LEGEK”

Ha már a legkockább ki-

állítás látogatott el Ka-

zincbarcikára, kíván-

csiak voltunk még arra, 

milyen legek köthetők 

a népszerű (nem csak) 

gyermekjátékhoz.  Nos, 

helyszűke miatt csak a 

teljesség igénye nélkül.

–A leghosszabb legó-

vasutat egy ausztrál 

youtuber építette. Neki 

amúgy egyébként is má-

niája a vasút is, meg hát 

a legó is. 2017-ben aztán 

gondolt egyet és egy ir-

datlan hosszú pályát épí-

tett, amin a szerelvény, 

na meg a rászerelt Go-

Pro zötykölődött végig. 

Először a lakásban, majd 

a ház körül, az utcán, az 

udvarban, majd vissza a 

lakásba. Akit érdekel a 

videó, könnyedén meg-

keresheti a srác videós 

csatornáján ha beírja ke-

resőbe ezt: TrainGuy 659

-De ez még mind semmi 

ahhoz a legótorony-

hoz képest, amit 

Tel-Avivban épí-

tettek 2015-ben. A 

36 méteres épít-

mény egészen 

fantasztikus méreteket 

ölt. Csak összehasonlí-

tásképp, a torony maga-

sabb mint egy tízemele-

tes panelház! A toronnyal 

egyébként egy 2014-ben 

rákbetegségben elhunyt 

nyolcéves kisfiú, Omer 

Szajag előtt tiszteleg-

nek, aki betegsége alatt 

Lego-kockákkal játszott.

Végül pedig, tippeljen, 

hány darabból állhat a vi-

lág legnagyobb legókész-

lete? Segítünk: egészen 

pontosan 7541 kis kocká-

ból és – ha már Star Wars 

– az Ezeréves Sólyom li-

mitált gyűjtői változatát 

lehet belőle felépíteni. Eh-

hez azonban mélyen kelle-

ne pénztárcánkba nyúlni, 

hiszen 800 dollárba, azaz 

körülbelül kétszázezer 

forintba kerül egy ilyen 

készlet.

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com
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HIRDETÉS
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KÖSZÖNTÉ S

„A HOSSZÚ ÉLET TITKA A JÓ FELESÉG”
Otthonában, miniszter-

elnöki oklevéllel és aján-

d é k k a l  kö s z ö n tö t te 

Klimon István alpolgár-

mester Nyerges György 

kazincbarcikai lakost, ki-

lencvenedik születésnap-

ja alkalmából.

Gyuri bácsi vegyészmér-

nök végzettséggel kez-

dett dolgozni a mai Bor-

sodChem üzemében. A 

kezdeti években a mű-

szaki osztályon ellenőr-

ként, majd 1954-től, az 

akkor megépülő oxigén-

üzemben műszakveze-

tőként dolgozott. Később 

a központi labor kutató-

csoportjába került, majd 

kétéves kitartó és precíz 

munkájának köszönhető-

en laborvezetőnek kér-

ték fel. Ezerkilenszázhet-

ventől 1988-ig, egészen 

nyugdíjazásig az üzem és 

azon belül is az oxigén-

osztály oszlopos tagja.

Mint minden szépkorútól, 

így Gyuri bácsitól is meg-

kérdeztük, mi a hosszú 

élet titka; kérdésünkre 

meglepő, de nagyon ta-

nulságos választ kaptunk, 

hiszen szerinte a legfon-

tosabb a jó feleség. A pél-

da ott lebegett a szemünk 

előtt, hiszen több mint 

hatvan éve él feleségével, 

és ezt a születésnapot is 

együtt ünnepelték szere-

tetben.

DA DA

INTERNETEZZÜNK 
OKOSAN!
A biztonságos számítógép és internethasználatra, ezen belül az adatvédelem fon-

tosságára hívták fel a igyelmet február hatodikán és nyolcadikán azokon az előadá-

sokon, melyeket a Biztonságos internetnap kapcsán tartott a Kazincbarcikai Rend-

őrkapitányság a DADA-program keretén belül.

D o h á n y z á s - A l k o h o l - 

Drog-AIDS, azaz röviden 

a DADA., a Magyar Rend-

őrség általános iskolai 

ifjúságvédelmi, bűnmeg-

előzési programja, mely 

1992-ben indult útjára. 

Célja, hogy a gyermekek 

felismerjék a veszély-

helyzeteket, és meg tud-

ják különböztetni a pozitív 

és a negatív befolyásolá-

sokat. A program minden 

olyan társadalmi problé-

mával foglalkozik, amely 

által veszélynek lehetnek 

kitéve a gyermekek, így 

az internet használata is 

ide sorolandó.

- Az előadás-sorozattal 

az a célunk, hogy a gye-

rekek és a iatalok tuda-

tosan használják a mobil-

telefonjaikat és egyéb, az 

internet elérésére is alkal-

mas eszközeiket. – árul-

ta el Kriston-Pál Katalin 

címzetes rendőr őrnagy. 

Hozzátette: manapság 

egyre nyitottabbak a diá-

kok, bátran teszik fel kér-

déseiket és a negatív ta-

pasztalataikat is szívesen 

megosztják egy-egy in-

teraktív délutánon.

 

Az előadásokat a Kazin-

czy Ferenc Tagiskolá-

ban Varga László r. őrm., 

a Pollack Mihály Általános 

Iskolában Kriston-Pál Ka-

talin c. r. őrgy., a Szalézi 

Szent Ferenc Gimnázium-

ban, valamint az Ózdi SC 

Surányi Endre Szakgim-

náziuma, Szakközépis-

kolája és Kollégiumában 

Szeifert Lajos r. fhdgy. se-

nior IBT tartotta.

K AZI NC BA RC I K A I ÖSSZEVONT ÓVODÁ K

MEGHÚZTÁK A 
FARSANG FARKÁT

A farsang az evés, ivás, valamint a jelmezbe bújás 

időszaka. A kazincbarcikai óvodások minden évben 

színes, díszes ruhákba bújva emlékeznek meg a leg-

kedvesebb hagyományról: a farsang farkáról.

Idén a sort február másodikán a Napsugár Tagóvoda 

kicsinyei nyitották, akik az Ádám Jenő Tagiskola aulá-

jában vonultatták fel látványosabbnál látványosabb 

jelmezeiket. Őket hetedikén a Sajóivánkai Tagóvo-

da, 12-én a Százszorszép Tagóvoda, 16-án a Székhely 

Óvoda a Mesevár Tagóvoda, az Eszterlánc Tagóvo-

da, valamint a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda követte, 

majd utolsóként 28-án a Füzike Tagóvoda nebulói vi-

selnek majd álarcot.

Varga László a Kazinczyban oktatta a iatalokat

Kriston-Pál Katalin a Pollackban tartott előadást

A Napsugár Tagóvoda jelmezes felvonulása

Gyuri bácsit Klimon István köszöntötte

$ 
SUZUKI 

1 

MÁR 3.890.000 Ft-tól
FEBRUÁR 28-ig új megrendelésre! 

SZABÓ SUZUKI Érték�:��!�r�i���2d��?;9� 60 

la-rkakereskede_s Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
w.szabosuzuki.hu 

HELYBEN 

VAGYUNK

300 / 50       

Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

60 / 5         

Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        

Mbit/s

30 / 3        

Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

100 / 6       

Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS csomagodat

Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán. 
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után. 

Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TV CSOMAGOK AKÁR 200 CSATORNÁVAL

VEZETÉKES TELEFON INGYEN SZÁMHORDOZÁSSAL 200 FT-TÓL
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POSTA LÁ DÁ N K BÓL

FÓKUSZBAN A TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
Örömmel tölt el, hogy tavaly november 23-án létrejött 

Kazincbarcikán a Helyi Értéktár Bizottság. Már nagyon 

időszerű volt ennek a testületnek a létrehozása, hogy 

a Kazincbarcikán fellelhető természeti és épített érté-

kek jegyzékbe kerülése megtörténhessen. Már eddig is 

nagyon sok jó felvetés került az asztalukra, ami alapos 

megfontolást igényelt. A bizottság javaslatára mostanra 

öt kategóriában hat helyi értéket vettek fel listára, de ez a 

jövőben tovább bővül. A Helyi Értéktár Bizottság és a vá-

ros önkormányzata az eddigiekhez hasonlóan továbbra is 

várja a véleményeinket, javaslatainkat a témában, melyet 

bárki jelezhet a kolorline.hu/ertektar oldalon található kér-

dőív kitöltésével. Én olyan értékekre szeretnék fókuszálni, 

amely talán sokak igyelmét elkerülte eddig: a természeti 

értékeinkre. Pedig mennyi található ezekből városunk 

területén! A Tardona-völgy – régen Kazinczi-völgy - és 

a felette húzódó hegyek megannyi megóvásra érdemes 

helyet rejtenek, a város pótolhatatlan értékeit...

Tudom, hogy nagyon sokan kapcsolják a Tardona vul-

kánt Tardonához, pedig ennek a képződménynek a leg-

több szurdokvölgye, kitörési pontja már Kazincbarcika 

A neológ zsidó temető egy sírköve

Szurdok Nagy Lipót-völgyben

Kazincbarcika észak-keleti hegyének gyöngyszeme: a Ludna-tó

területén található! Ilyen jellegű vulkánt Magyarorszá-

gon még csak a Bakonyban találtak. Geológusok és li-

tológusok járják ezeket a völgyeket – 1999-től –, hogy 

minél részletesebb képet kaphassunk a város területé-

nek a kialakulásáról. Ilyen az Özvény-völgy – andezit és 

andezittufa preparátumokkal, andezittufa „bombákkal” 

–, a Szoros-völgy és a Nagy Lipót-völgy, amik kezdenek 

a szurdokai miatt a turisták számára híressé válni.

Egy másik példaként hoznám fel a Ludna-tavat. Kazinc-

barcika északkeleti hegyének a tetején található ter-

mészetes kis tó már évszázadok óta dacol a természet 

erejével szemben. Természetes lefolyása nincs, így a 

felgyülemlett víz egész évben megtalálható a hegyte-

tőn. Ez a kis „gyöngyszem” pár kilométerre van délre az 

Ebecki-tetőtől, a hegygerincen.

Fontosnak tartok még egy dolgot megemlíteni, ami 

nem is annyira természeti, mint inkább épített, kultu-

rális örökségünk: a sajókazinci volt zsidó temető, amely 

azért érdekes, mert nagyrészt „kevert” temető, azaz 

kezdetben neológ, majd később ortodox zsidó temető-

ként tartották számon. Ez azért is egyedi, mert egész 

Borsod megyében nincs több neológ zsidó temető. Így 

véleményem szerint helyreállítására, megóvására is 

nagyobb hangsúlyt lehetne helyezni, már csak a turiz-

must szem előtt tartva is. Ez igaz az egész sajókazinci 

régi temetőre is.

Remélem, hogy az ötleteimmel is hozzá tudtam tenni a 

kutatómunkához, és javaslataimmal segítettem a Helyi 

Értéktár Bizottság munkáját, amelyet én is rendkívül 

fontosnak tartok, hiszen értékeink megóvásával az el-

következő generációknak biztosítunk gazdagabb jövőt.

Kismarton Zsolt

a Barcikai  Históriás szerkesztője

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a Me-
zey-házban a Gyermekek-Háza Kézmű-
vesház kiállítótermében február 22-én 
17.00 órakor nyíló tárlathoz kapcsolódik. 
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal két belépőjegyet 
nyerhet az Egressy Béni Művelődési Köz-
pont 2017/2018-as évadának március 28-
ai Múzsa-előadására, Marcel Achard: „A 
bolond lány” című krimi-vígjátékra.

Beküldési határidő: február 23.

ÚJ CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.
E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részleteket 
a Kolorhét szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon lehet 
megbeszélni.

A február  2-ai rejtvényünk nyertese:
Csipke Károly  
(Kazincbarcika, Barabás M. u. 1.)

REJTVÉNY

Elsőként szeretném leszögezni, hogy nem vagyok „konyhatündér”, de anyukám az, 

így rendkívül szerencsésnek mondhatom magam. Nála van a titkos és levédett családi 

receptgyűjtemény, ami a nagymamáink és dédmamáink kedvenc ételeinek, sütemé-

nyeinek a pontos leírását tartalmazza. A besárgult papíron néhol már alig látszanak a 

sorok, de szerencsére Jutka mama sokéves tapasztalatra tett szert elkészítésükben, 

és ezeket már álmából ébredve is tudja. Konyhatudományát örömmel adja át egyetlen 

unokájának is, akivel nagy egyetértésben próbálnak ki különleges ételeket, fűszereket.

Az alábbi recept családunk nagy kedvence, gyakran készítjük el, mivel otthon minden-

ki szereti, azonkívül gyorsan elkészíthető, nem kell hozzá nagy főzőtudomány, mégis 

nagyon ízletes.

Egy recept, egy sztori
Kálmán Judit, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményvezető helyettese

GASZTRONÓMIA

Elkészítése: Egy kicsit 

kiklopfoljuk a húsokat, 

del ikáttal , borssal fű -

szerezzük, állni hagyjuk, 

majd megforgatjuk őket 

egyenként lisztben, to-

jásban és reszelt sajtban. 

Kiolajozott tepsibe rak-

juk sűrűn egymás mellé a 

szeleteket, majd leöntjük 

fél liter tejszínnel és elő-

melegített sütőbe alufólia 

alatt sütjük. Ha már meg-

puhult a hús, levesszük a 

fóliát és ropogósra sütjük. 

Habos burgonyapürével 

tálaljuk, amit lehet ízesí-

teni szerecsendióval, ke-

vés rozmaringgal. Ősziba-

rackbefőttel tálaljuk.

TEJSZÍNES HÚS BURGONYAPÜRÉVEL

HOZZÁVALÓK:
• 60 dkg sertéskaraj  
vagy csirkemell

• liszt
• tojás
• tejszín
• sajt (füstölt is lehet)
• burgonya
•	barackbefWtt

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com
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K BSC

ÚJABB IGAZOLÁS ÉS GYŐZELEM 
AZ EDZŐMÉRKŐZÉSEN 
A hajrájához érkezett a KBSC NB II-ben szereplő labdarúgóinak felkészülése. A 

kék-sárgák újabb győzelemmel hangoltak a február 25-i bajnoki rajtra.  

Az utolsó edzőmeccsek 

egyikét játszotta febru-

ár második hétvégéjén a 

Kazincbarcika. A másod-

osztály hónap végi rajt-

jára készülő együttesnél 

azonban a Kassa elleni fel-

készülési mérkőzés nem 

múlt el nyomtalanul. A ta-

lálkozón Somodi és He-

gedűs is komoly sérülést 

szenvedett. Előbbit meg-

műtötték, míg utóbbi bo-

káját több öltéssel kellett 

összevarrni, így mindkét 

játékosra több hetes kiha-

gyás vár. A barcikai alaku-

lat ezúttal a Füzesgyarmat 

ellen szerepelt felkészülési 

mérkőzésen. A találkozón 

Vitelki Zoltán együttese 

2-1-re győzött. A kazinc-

barcikaiak részéről Engel 

és Murai volt eredményes. 

A KBSC lapzártánkkor az 

NB I-ben szereplő Bal-

mazújváros ellen játszik 

edzőmérkőzést.

Új hír, hogy Fila Károly sze-

mélyében román utánpót-

lás válogatott kapust iga-

zolt a klub. Korábban az is 

biztossá vált, hogy az őszi 

szezon utolsó mérkőzése-

in kapuba álló Gábor Péter 

távozik Kazincbarcikáról. 

A Barcika ebben az évben 

az első NB II-es mérkőzé-

sét február 25-én játssza 

a Szolnok ellen. A találkozó 

Tiszaújvárosban délután 2 

órakor kezdődik. 

K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE FUTSA L

ODA LETT A 
VERETLENSÉG 
A féri futsal NB II Keleti csoportjának 20. fordulójá-

ban Csömörön szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök 

SE. A Kőrösi tanítványok 5-2-re veszítették el a baj-

nokit.

A csömöri csata nem 

ígérkezett könnyűnek, 

hiszen Lippai és Mikol-

ka betegség, Balogh és 

Komlósi sérülés, Irhás, 

Tarr és Zimányi pedig 

munkahelyi és egyéb el-

foglaltságok miatt nem 

tarthatott a csapattal. A 

találkozót a hazai pályán 

játszó Rubeola kezdte 

lendületesebben, és már 

az első percben meg-

szerezte a vezetést. Az 

Ördögök ezúttal vissza-

fogottabban játszottak, 

és a 8. percre már 3 gó-

los lett a hátrányuk. A 

gyorsan bekapott gólok 

után jött az újabb kettő, 

a félidő felénél így 5-0-

ás hazai vezetést mu-

tatott az eredményjel-

ző. Ezután az Ördögök 

igyekeztek mozgósíta-

ni erőtartalékaikat, és 

a hajrában Titkó révén 

összejött a szépítés.

A második játékrészben 

védekezést váltottak a 

vendégek, nem hagyták, 

hogy a házigazdák könnyű 

támadásokat vezessenek. 

Kilenc perccel a vége előtt 

Besenyei találata hozta 

közelebb a Barcikát rivá-

lisához. A második félidő 

utolsó perceiben azonban 

újabb gól már nem esett, 

így a Rubeola 5-2-re győ-

zött. Kőrösi Gábor tanít-

ványai 44 ponttal azonban 

továbbra is az NB II Keleti 

csoportjának első helyén 

állnak, ugyanis a rivális 

Dunakeszi 9-7-re kikapott 

a Kecskeméttől. Az Ördö-

gök február 19-én este 7 

órától az Újpest együtte-

sét fogadják a Don Bosco 

Sportközpontban, majd a 

hónap utolsó mérkőzésén 

következik a rangadó feb-

ruár 23-án a második he-

lyen álló Dunakeszi ellen, 

idegenben. 

VRCK

MARATONI CSATA VÉGÉN 
GYŐZTEK
A féri röplabda NB I hétvégi, 19. fordulójában Kecskemé-

ten lépett pályára a Vegyész Röplabda Club Kazincbar-

cika. A kék-sárgák hátrányból fordítva szerezték meg 

újabb, immár 18. győzelmüket.

Igazi rangadónak ígér-

kezett a listavezető Ka-

zincbarcika, és a harma-

dik helyen álló Kecskemét 

párharca. A két együttes 

őszi csatáját Kazincbar-

cikán a házigazdák 3-1-re 

nyerték, így az alföldiek 

visszavágásra készültek. 

Az első játszmában a 

VRCK a hajrában fordított 

és hozta a játsz mát 25-

22-re. A folytatásban már 

nem tudta megismételni 

az előző szettben nyújtott 

teljesítményét a Barcika. 

A Kecskemét végig uralta 

a szakaszt, végül 25-17-re 

győzött és ezzel egyenlí-

tett.

A harmadik felvonás iz-

galmasan alakult, hiszen 

hiába lépett el az elején a 

házigazda, a VRCK min-

dent megpróbált és fel-

zárkózott egy pontra. A 

végjátékban azonban Dá-

vid Zoltánék behúzták 

az újabb játszmát, ezút-

tal 25-20-ra. A negye-

dik szettben a meccs-

ben maradásért küzdött 

a kazincbarcikai együt-

tes. A kék-sárgák sokkal 

nagyobb hatékonyság-

gal támadtak és job-

ban is blokkoltak a mér-

kőzés ezen részében. 

A hajrá ugyan szorosan 

alakult, de 25-22-re az 

Oravec-csapat hozta a 

szettet. 

Következhetett a min-

dent eldöntő ötödik fel-

vonás. Itt csupán az elején 

tartotta magát az alföldi 

együttes. A Kazincbarci-

ka egyre jobban belelen-

dült a játékba, élvezte a 

röplabdát és eredménye-

sen játszott. A vendég-

látóknak egy szemernyi 

esélyt sem adtak Szabó 

Dávidék, és végül 15-7-

re hozták az ötödik fel-

vonást. A VRCK így 3-2-

re nyert, és ezzel tovább 

növelte előnyét a bajnok-

ságban. Az alapszakasz-

ból már csak 2 forduló van 

hátra. A Vegyész lapzár-

tánkkor február 14-én 

szerdán Kaposváron ját-

szik Magyar Kupa elődön-

tőt, majd a bajnokságban 

február 18-án vasárnap 

fél hattól a Sümeg együt-

tesét fogadja a Don Bosco 

Sportközpontban. 

K AZI NC BA RC I K A I Í JÁSZ EGY E SÜ LET

ARANYÉREMMEL 
TÉRTEK HAZA  
Tiszafüreden, február 

10 -én rendezték a XII. 

Farsangi Fánk-lövő Or-

szágos Örömíjász Ver-

senyt, ahol Elek Vanda, 

Kolozsvári Tibor és Ko-

lozsvári Zsolt képvisel-

te a Kazincbarcikai Íjász 

Egyesületet. Elek Vanda 

I. helyezéssel zárta a ti-

szafüredi történelmi vi-

adalt.

Hajdúhadházon a WA 

Terem Országos Baj-

nokságának egy újabb 

kvalifikációs versenye 

zajlott, ahol ismét le-

hetőség nyílt az indu-

lási jog megszerzésére, 

emellett a már kvaliikált 

versenyzők egy kiváló 

gyakorlási lehetőséghez 

jutottak.

Nagy sikerként könyvel-

hetjük el, hogy a nyolc in-

duló kazincbarcikai íjász 

közül senki sem jött haza 

üres kézzel.

A versenyen három újabb 

tagnak is sikerült kvalii-

kálnia magát, így március-

ban, a WA Terem Országos 

Bajnokságon Dobos Ist-

ván, Miklós Ferenc, Nagy 

Zoltán, Miklós Máté Bend-

egúz, ij. Nagy Zoltán, Bor-

ga Hella és Lisztes Kincső 

öltheti magára a fehér 

nadrágot.

PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Február 20-21. (kedd, szerda) 19.00
hália és Múzsa bérlet

 › BÁNFALVY STÚDIÓ: A MINISZTER FÉLRELÉP 
Minden jegy elkelt!

Február 21. (szerda) 16.00
Városszépítő Egyesület

 › KARÁCSONYI VÁROSSZÉPÍTŐ VERSENY DÍJÁTADÓJA

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Február 17. (szombat) 9.30

 › REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY 
regisztráció 9.00
Ingyenes nevezés: február 10. (szombat)14.00

Február 22. (csütörtök) 17.00

 › ÉLET-KÉPEK
Zele Tímea fotókiállítás-megnyitója

Március 3-áig

 › „PÉNZEMBER”
Kiállítás Tóth Róbert numizmatikus gyűjteményéből

KAZINCZY FERENC TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

Február 21-22. (szerda, csütörtök) 14.00

 › LEGOZA ISTVÁN TEREMATLÉTIKA EMLÉKVERSENY 

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 54.

Február 24. (szombat) 8.00

 › HAGYOMÁNYOS DISZNÓSZÚRÁS 

Február 24. (szombat) 19.00

 › DISZNÓTOROS BÁL 

VADNA
Február 24. (szombat) 14.00, GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ (Kossuth út 7.)

 › VI. VADNAI KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL

BÁNHORVÁTI
Február 17. (szombat) 12.30
BERKES JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (Szabadság út 175.)

 › BÁNVÖLGYE PÁLINKAFESZTIVÁL

Február 17-18.  
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó)

Február 19.  
(hétfő) 18.00

TESTÜLETI NAPLÓ
Üléseztek a városatyák 
Összefoglaló a munkaterv szerinti ülésről

Február 20.  
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere
Téma: Fitt Barcika - Egész éves ingyenes sportprogramok a városban 

Vendég: Scserbin János, a Galagonya Citerazenekar vezetője
Téma: Új lemezt készít a citerazenekar

Vendég: Papp Mónika, a Szikra Alapítvány ügyvezetője, és
Pogány-Varga Vivien, a Barcika Art Kft. munkatársa, szervező
Téma: Megkezdődött a Szenior Szabadegyetem második féléve, 
valamint felnőtt Kolorakadémiát szervez Kazincbarcika és a 
Barcika Art Kft.

Február 21. 
(szerda) 18.00

KÉK ARANY
VRCK-SÜMEG röplabdamérkőzés

Február 22. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ
A heti események összefoglalója

 MŰSORAJÁNLÓ

BI R KÓZÁS

KILENC ÉREM SZERENCSRŐL 
Szerencsen került sor a régió idei első rangos versenyére február 10-

én. Az északkelet-magyarországi területi diák kötöttfogású bajnok-

ságon mérték össze erejüket a legjobb versenyzők a területi bajnoki 

címekért, valamint itt döntöttek az országos bajnokságra való felju-

tási jogosultságokról. A versenyen 25 egyesület 180 versenyzője vett 

részt.

Kazincbarcikát a bajnoki rendszerben 11 fő, a kiegészítő meghívásos 

versenyszámokban 2 fő képviselte. A KVSE versenyzői nagyon jól 

szerepeltek: 3 első, 4 második, 2 harmadik és 4 ötödik helyezést sze-

reztek, ezzel az összetett csapatversenyben a Diósgyőr és a házigaz-

da, Szerencs mögött a harmadik helyezést sikerült megszerezni a 25 

csapat közül.

A KVSE továbbjutott versenyzői: 

 Balogh Levente 2.hely, Pálkutas Levente 2. hely, Szakács Verner 

1.hely, Kerekes Viktor 2.hely, Kapusztnik Márk 1.hely, Kiss Bence 1.hely

(Részletes eredmény: www.kolorline.hu)

Felkészítők: Kónya Lajos vezető edző, Csepregi György edző, Fodor 

Pál techn. vezető

ZELE
TÍMEA

2018. FEBRUÁR 22. 17:00

élet-képek
F O T Ó K I Á L L Í TÁ S A

KAZINCBARCIKA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A BARCIKA ART KFT. 
BEMUTATJA

Megnyitja:
Untenerné Márton Ágnes

Pro Urbe Kazincbarcika-díjas 
nyugalmazott tanácsadó  

Közremgködik: SMINK
 zenekar

MegtekinthetG: március 30-áig

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fｿrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
proilok, csavarok,

tet･cserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

O R C I T Y K A Z I

K  O L

Már a Parisat, 
a UPC digitális 
csomagjában, 

valamint a Dual 
Plus szolgáltató 

hálózatán is!

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd
11.30-12.30 Gerinctorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

14.00-15.00 Kismamatorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szegediné Aleva Andrea

Szerda

9.00-10.30 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit

15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Alakformáló edzés Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Grcsics Judit

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütör-
tök

10.00-11.00 Egészségmegőrző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

19.00-20.00 Erősítő edzés Tornacsarnok itneszterem Apostol Vivien

Péntek 11.00-12.00 „Jóga 40 felett” Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

Vasárnap 16.00-18.00 Tollaslabda KSK Munkacsarnok (Akácfa u. 2.)
Csorba Róbert,  

Székelyné Amászta 
Enikő

FITT BARCIKA!
Február 19-étől, kéthavonta változó órarenddel.  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Szobi gyümölcslé 1 l több íz
Csemegeuborka 2-3 cm 1700 ml
Csemegekukorica 340 g
PORCUKOR 500 g

150 Ft
950 Ft
140 Ft
120 Ft

150 Ft/l
558 Ft/l

411 Ft/kg
240 Ft/kg

MOSÓPOROK – ÖBLÍT､K – PAPÍRÁRUK
TUSFÜRD､K – SAMPONOK!

Húsvéti csokinyulak, -tojások nagy választékban
Dobozos sütemények - linzerek

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com


